
Zápisnica zo zasadnutia Ekonomickej komisie pri MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 09.08.2017 

Prítomní členovia komisie:    

RNDr. Pavel Bačík   predseda komisie 

Ing. Miroslav Belovický  člen komisie 

Ing. Igor Demian   člen komisie 

 

Ospravedlnení: 

Dušan Beránek   podpredseda komisie 

Mgr. Pavol Balžanka   člen komisie 

 

Prizvaní:  

Ing. Kamila Lievajová  vedúca ekon. odd. MsÚ 

Peter Heiler    riaditeľ Technické služby, m.p. Banská Štiavnica 

Mgr. Peter Chytil   zamestnanec TIK 

Ing. Jaromír Piliar   vedúci organizačného odd. MsÚ   

 

Program: 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. /2017 o vyhradených 

miestach na umiestňovanie volebných plagátov 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. /2017 o evidencii 

pamätihodností mesta 

3. Návrh na zmenu č.2 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2017 

4. Plnenie rozpočtu Mesta Banská Štiavnica a ním zriadených rozpočtových organizácií k 

30.6.2017 

5. Rozbor hospodárenia Technických služieb, mestský podnik Banská Štiavnica k 30.6.2017 

6. Rôzne 

 

Po zvážení všetkých pripomienok členov komisie a predložených návrhov prijala ekonomická 

komisia k prejednaným materiálom nasledovné stanovisko: 

 

1.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. /2017 o vyhradených 

miestach na umiestňovanie volebných plagátov 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. /2017 o vyhradených miestach 

na umiestňovanie volebných plagátov 

 

 



2.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. /2017 o evidencii 

pamätihodností mesta 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. /2017 o evidencii 

pamätihodností mesta 

 

3.) Návrh na zmenu č.2 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2017 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Banská Štiavnica č. 2 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o  

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  

neskorších predpisov rozpočtovými opatreniami: 

A) Povolené prekročenie príjmov, tak ako je uvedené v návrhu 

B) Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, tak ako je uvedené v návrhu 

C) Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, tak ako je uvedené v návrhu 

D) Povolené prekročenie finančných operácií, tak ako je uvedené v návrhu 

 

4.) Plnenie rozpočtu Mesta Banská Štiavnica a ním zriadených rozpočtových organizácií k 

30.6.2017 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

A. Plnenie rozpočtu  mesta podľa platnej rozpočtovej klasifikácie k 30.6.2017 nasledovne: 

 

1. Bežný rozpočet 

- príjmy    3 446 285,36 eur 

- výdavky    1 778 978,27 eur 

  

2. Kapitálový rozpočet 

- príjmy       984 385,16 eur  

- výdavky       599 641,74 eur 

 

3. Školy a školské zariadenia: 

- príjmy          79 303,90 eur 

- výdavky    1 084 486,46 eur 

 

 



4. Príjmy spolu                4 509 974,42 eur 

5. Výdavky spolu     3 463 106,47 eur 

Rozdiel      1 046 867,95 eur 
 

6. Finančné operácie 

- príjmy        139 554,66 eur 

- výdavky        107 589,51 eur 

 

B. Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Banská Štiavnica k 30.6.2017 

 

5.) Rozbor hospodárenia Technických služieb, mestský podnik Banská Štiavnica k 30.6.2017 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Rozbor hospodárenia Technických služieb, mestský podnik Banská Štiavnica k 30.6.2017 

  - v nákladoch:   598 927,57 € 

  - výnosoch:   592 068,10 € 

  - hospodársky výsledok:  - 6 859,47 €  

 

6.) Rôzne: 

 Návrh na schválenie zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky vo forme vlastnej 

blankozmenky pre poskytovateľa nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného 

prostredia SR 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

 A) Schváliť: 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-

2016-11/24 zo dňa 20.04.2017 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1 

„ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o 

poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí 

NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa 

Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava, IČO: 42 181 810 

(ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 

975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, 

Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Zhodnocovanie 

bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici, kód projektu ITMS2014+: 310011B490 

 

 



B) Poveriť: 

1. Petra Heilera, riaditeľa Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica ako štatutárneho zástupcu 

prijímateľa NFP, podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku 

na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa voči Prijímateľovi podľa Zmluvy o 

poskytnutí NFP. 

2. Mgr. Nadeždu Babiakovú, primátorku mesta Banská Štiavnica podpísať vlastnú blankozmenku 

na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa voči Prijímateľovi podľa Zmluvy o 

poskytnutí NFP ako avalista (zmenkový ručiteľ). 

 

 Správa o výsledku kontroly nakladania subjektov územnej samosprávy s majetkovými 

účasťami v obchodných spoločnostiach 

 

Ekonomická komisia berie na vedomie: 

 

Správu o výsledku kontroly nakladania subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v 

obchodných spoločnostiach 

 

 

 

 

                RNDr. Pavel Bačík,  v.r. 

        predseda ekonomickej komisie 

 

 

Zapísala: Ing. Vladimíra Staňová 

V Banskej Štiavnici 09.08.2017 


